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Raport interimar 30 iunie 2018      30 Septembrie 2018 

In conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si ale art.19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei 
nr.20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea 
IFN IMPRUMUT SA (Credit.ro denumirea comerciala) cu sediul social in Bucuresti, Str.Cluj nr.57, 
C2, sector 1, avand Cod Unic de Inregistrare 37700569 si Numar de ordine in Registrul comertului 
J40/8436/2017, a fost luat in evidenta si inscrisa in Registrul General tinut la Banca Nationala a 
Romaniei, sub numarul RG-PJR-41-110330/01.11.2017. 

Rezumat: 
• Credit.ro a acordat o atenție sporită în generarea de noi afaceri pentru sectorul IMM, stocul total de
credite pe termen scurt ajungând la 2.398.273 RON în iunie 2018.
• Credit.ro a realizat un profit net de 262.002 RON în prima jumatate a anului 2018, pe baza unui
rezultat operaţional solid şi a unor performanțe ridicate pe toate liniile de business.

Evolutia veniturilor si a cheltuielilor, precum si a rezultatului financiar (RON) 

Decembrie 2017 Iunie 2018 
Venit operaţional 0 360.868 
Cheltuieli operaţionale 25.896 95.278 
Rezultat operaţional -25.896 262.002 

Evolutia rezultatului financiar (RON) 

Evolutia activelor si pasivelor bilantiere (Ron) 

Decembrie 2017 Iunie 2018 
Total active din care: 1.006.103 2.504.418 
*credite trezorerie 0 2.167.946 
Total pasive din care: 1.006.103 2.504.418 
*imprumuturi de la actionari 31.999 1.236.712 
*capitaluri proprii 974.104 1.236.106 
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Riscul de credit 
Produsele de creditare ale institutiei prezintă un nivel scăzut de complexitate. Activitatea de creditare 
are la baza prudenta, ca principiu de baza ce caracterizeaza intreaga activitate a Credit.ro. Raportarea 
riscului de credit este o parte importanta a sistemului de control intern. Rapoartele de risc sunt folosite 
pentru monitorizarea calitatii portofoliului, precum si a profilului de risc. Ca urmare ca acestor politici 
si principii, in cursul anului 2018 niciun credit nu a fost declarat neperformant. 

Administrarea capitalului 
Credit.ro are ca obiective asigurarea că institutia dispune în permanență de un capital adecvat, pentru a 
acoperi (eventualele) pierderi rezultând din diferite riscuri, chiar și în condiții extreme, precum si 
posibilitatea ca aceasta să poata stabili strategia sa de afaceri. In acest sens, Consiliul de Administratie 
a aprobat majorarea capitalului social de la 1.000.000 RON pana la valoarea 2.500.000 RON.  

Adrian Asevoaia 
Director General 
IFN Imprumut SA 

*** Pentru mai multe informaţii precum si detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite, vă rugăm 
să ne contactaţi la: Info@credit.ro  
Website: www.credit.ro  
Telefon: 021 796 7777 

021 796 7788 


